
 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach RPO WIM 2014-2020 

 

Międzynarodowe Centrum                                                                                        Włocławek, 09.11.2018 r.                                                                          

Doskonalenia Zawodowego Sp. z o.o. 

ul. Celulozowa 19A/6,  

87-800 Włocławek                           

 

    W związku z realizacją projektu pn. „Technik elektroniki i informatyki medycznej – zawód z 

przyszłością” nr projektu RPWM.02.04.01-28-0017/18 w ramach Osi Priorytetowej 2 Kadry dla 

gospodarki, Działania 2.4. Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałania 2.4.1 Rozwój 

kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 finansowanego przez Unię Europejską ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego przez Międzynarodowe Centrum Doskonalenia 

Zawodowego Sp. z o.o. i obowiązkiem przeprowadzenia rozeznania rynku proszę o wycenę i złożenie 

oferty na stanowisko Przedstawiciela firmy- członka zespołu ds. wprowadzenia nowego kierunku 

technik elektroniki i informatyki medycznej na podstawie poniższego opisu i wskazanie kwoty 

brutto. 

 

1.Charakterystyka projektu 

Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Zawodowego Sp. z o.o. złożyło wniosek i otrzymało 

dofinansowanie do projektu pn. „Technik elektroniki i informatyki medycznej – zawód z przyszłością”, 

który skierowany jest do nauczycieli Zespołu Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie. 

Celem głównym projektu jest dostosowanie kształcenia zawodowego  

w Zespole Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie do potrzeb gospodarki i rynku 

pracy w celu zwiększenia poziomu zatrudnialności uczniów szkoły. Cel zostanie osiągnięty poprzez: 

1) doposażenie bazy dydaktycznej szkoły w specjalistyczny sprzęt dopasowany do potrzeb rynku pracy 

niezbędny do wprowadzenia nowego kierunku, 

2) wprowadzenie nowego kierunku - technik elektroniki i informatyki medycznej na użytek 

specyficznych zdiagnozowanych potrzeb pracodawców z regionu m.in. Przedsiębiorstwa Handlowo-

Usługowego "Mechatronik", z którym szkoła ma podpisane Porozumienie, 

3) opracowanie programu kształcenia dla nowo utworzonego kierunku technik elektroniki i informatyki 

medycznej dostosowanego do specyficznych potrzeb pracodawców z regionu,  

4) zaplanowanie szkoleń dla 6 nauczycieli kształcenia zawodowego z ZSEiT w Olsztynie (3K,3M) z 

obsługi zakupionego sprzętu oraz „Wymagań dla lutowanych zespołów elektrycznych i elektronicznych 

z komponentem dla pakietów elektronicznych działających w aplikacjach medycznych”.  

 

2. Opis zakresu obowiązków 

Przedstawiciel firmy- członek zespołu ds. wprowadzenia nowego kierunku technik elektroniki  

i informatyki medycznej  

Wymagania: Przedstawiciele firm z województwa warmińsko-mazurskiego z branży medycznej, 

elektronicznej, informatycznej i pokrewnych.  

Obowiązki:  

- Praca w zespole ds. wprowadzenia nowego kierunku technik elektroniki i informatyki medycznej. 

 -Proponowanie treści w programie kształcenia.  



 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach RPO WIM 2014-2020 

- Opiniowanie, opracowanego przez nauczycieli przedmiotów zawodowych, materiału do stworzenia 

programu kształcenia na nowym kierunku technik elektroniki i informatyki medycznej.  

- Rewizja istniejącego programu kształcenia na kierunku technik elektroniki i informatyki medycznej. - 

- Proponowanie kierunków/tematów zmian w treściach kształcenia kierunku technik elektroniki  

i informatyki medycznej.  

- Opiniowanie, opracowanego przez nauczycieli przedmiotów zawodowych, materiału do stworzenia 

programu kształcenia na zmodernizowanym kierunku technik elektroniki i informatyki medycznej. 

 

Opis zadania nr 2 w projekcie: Wprowadzenie nowego kierunku na użytek zdiagnozowania potrzeb 

rynku  

W ramach zadania zostanie powołany Zespół ds. wprowadzenia nowego kierunku: Technik elektroniki 

i informatyki medycznej. W skład Zespołu wejdą przedstawiciele 5 pracodawców oraz 2 nauczycieli 

przedmiotów zawodowych z ZSEiT w Olsztynie. Odbędą się  średnio 2-3 spotkania w m-cu po 6-7h przez 

okres 5 m-cy (od XI 2018 do II 2019). Razem 80h wspólnych spotkań i konsultacji. Spotkania odbędą się 

w siedzibie ZSEiT w Olsztynie. Uzasadnieniem dla cyklicznych spotkań Zespołu przez okres 5-6 m-cy jest 

specyfika zadania-wypracowanie najlepszego programu kształcenia dla kierunku technik elektroniki i 

informatyki medycznej. Członkowie Zespołu uczestnicząc w konsultacjach będą przedstawiać swoje 

pomysły, dyskutować i każde spotkanie zakończy się wypracowaniem pewnej części materiału. 

Przedstawiciele zespołu wracają do firm, w których przedstawiają wnioski po spotkaniu, dzielą się w 

firmach swoimi spostrzeżeniami, dyskutują o wypracowanych rozwiązaniach i przychodząc na kolejne 

spotkania mają już świeże/nowe/przedyskutowane spojrzenie na to o czym ostatnio rozmawiali, mogą 

to zaktualizować, zakończyć dany blok i przejść do kolejnego, dlatego też potrzeba jest takich 

cyklicznych spotkań. Temat wypracowania programu zintegruje środowisko naukowe z biznesem 

(szkoła i pracodawcy). Absolwent kierunku technik elektroniki i informatyki medycznej będzie 

przygotowany do samodzielnego formułowania oraz rozwiązywania konkretnych zadań.  

 

3. Oferujemy 

Rodzaj umowy: umowa cywilno-prawna 

 

4. Przewidywana liczba godzin pracy  

80 godzin przez cały okres trwania umowy 

 

5. Termin realizacji 

XI 2018 r. – III 2019 r. 

 

6. Kryterium oceny ofert 

Cena -100%  

Opis sposobu przyznania punktacji za spełnianie danego kryterium: 

Składający zapytanie przyzna punkty za kryterium „cena”  według wzoru: 

(cena najniższej oferty/cena oferty badanej) x waga 

Punkty będą przyznawane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W ramach kryterium „cena” 

można uzyskać maksymalnie 100 punktów 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów. 

Cena oferty musi uwzględniać wszystkie zobowiązania przyszłego Wykonawcy potrzebne  

do wykonania całości przedmiotu zamówienia, w tym: 
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- wynagrodzenie za  wykonywanie zadań  związanych  z pełnieniem funkcji Przedstawiciela firmy, 

- koszty związane z dojazdem i zakwaterowaniem w miejscowości, w której będą odbywały  

się spotkania Zespołu.  

Zamawiający wymaga podania ceny łącznej za zrealizowanie całości  przedmiotu zamówienia oraz ceny 

za godzinę.    

Cena  ofertowa musi zawierać całkowitą wartość kosztów zlecenia zawierającą w sobie wszelkie leżące 

po stronie Wykonawcy/Oferenta obciążenia podatkowe i ubezpieczeniowe wymagane 

obowiązującymi przepisami prawa z uwzględnieniem aktualnego stanu prawnego Oferenta. 

Cena podana w ofercie jest ceną stałą w całym okresie realizacji przedmiotu zamówienia.  

 

 7. Termin i miejsce składania ofert 

 

Ofertę cenową (załącznik nr 1), oświadczenie (załącznik nr 2) oraz Zaświadczenia o zatrudnieniu  

załącznik nr 3) – skany proszę przekazać drogą mailową na adres: biuro@mcdz.com.pl lub dostarczyć 

osobiście do siedziby Spółki lub do Biura Projektu mieszczącego się w siedzibie Zespołu Szkół 

Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie, ul. Bałtycka 37a, 10-144 Olsztyn w terminie do 7 

dni od dnia otrzymania zapytania/upublicznienia zapytania. W razie pytań proszę o kontakt 

telefoniczny pod numerem tel. +48 54 426 28 15 w dni robocze od godz. 8:00 do 16:00. Osoba do 

kontaktu:  Daria Bogdanowicz. Ofertę oraz oświadczenie można złożyć wyłącznie na formularzach, 

których wzór przedstawiono w załącznikach nr 1 oraz nr 2 niniejszego zapytania ofertowego. 

Zaświadczenie o zatrudnieniu można złożyć na przedstawionym druku lub druku właściwym dla 

Pracodawcy.  

8. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 RODO* Zamawiający informuje: 

8.1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Międzynarodowym Centrum 

Doskonalenia Zawodowego Sp. z o.o., siedziba: 87-800 Włocławek, ul. Celulozowa 

19a/6 jest Prezes spółki.                    

8.2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Międzynarodowym Centrum Doskonalenia 

Zawodowego Sp. z o.o. we Włocławku – korespondencyjnie pisząc na adres podany w 

punkcie 1.1. lub e- mail: iod@mcdz.com.pl 

8.3. Zbierane dane osobowe są przetwarzane zgodnie z RODO – w celu realizacji zadań 

określonych przepisami prawa i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż 

upoważnione na podstawie przepisów prawa. 

8.4. Celem gromadzenia danych osobowych jest realizacja zadań wynikających 

z  Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego  oraz Funduszu 

Spójności na lata 2014-2020  tj. prowadzenie postępowań o udzielanie zamówień 

publicznych, podawanie danych ma charakter obligatoryjny. 

8.5. Obowiązujące przepisy prawa wskazują w jakich przypadkach konieczne jest podawanie 

danych osobowych. W pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych ma 

charakter dobrowolny. 

                                                           
*  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

mailto:biuro@mcdz.com.pl


 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach RPO WIM 2014-2020 

8.6. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie przez okres niezbędny do zrealizowania 

zadania wynikającego z Wytycznych wskazanych w pkt 4 oraz przez okres wskazany w 

przepisach o archiwizowaniu danych; po tym okresie dane osobowe mogą być usuwane 

– na podstawie przepisów prawa. 

8.7. Każda osoba, ma prawo do: 

a) żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo do ich 

sprostowania, 

b) prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych chyba że przepisy prawa sprzeciwiają 

się temu, 

c) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, jeżeli stwierdzi, że przetwarzanie w naszym urzędzie narusza przepisy 

prawa. 

 

 

Załączniki: 

1. Druk oferty cenowej – załącznik nr 1 

2. Druk oświadczenia – załącznik nr 2 

3. Zaświadczenie o zatrudnieniu u Pracodawcy 

 

Anna Grabowska 

Prezes Zarządu  

Międzynarodowe Centrum  

Doskonalenia Zawodowego Sp. z o. o. 


